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A velha máxima de que quem casa quer casa não vale mais para os cidadãos 
paulistanos. Mesmo antes de sonhar em pôr os pés no altar, as pessoas estão 
comprando imóveis. É o que detectou uma pesquisa feita pela consultoria imobiliária 
Lopes, que representa cerca de 50% das vendas de apartamentos e casas na cidade. 
 
De 1997 para os primeiros seis meses deste ano, a participação dos solteiros nas 
compras de imóveis saltou de 31% para 44%. Hoje, eles adquirem o mesmo volume 
de imóveis que os casados. Se somados àqueles que já desistiram do casamento, os 
separados e divorciados, os "sem-parceiros" assinam 53% das escrituras. 
 
"Antigamente só se pensava em comprar casa para se constituir família. A situação 
mudou muito porque o planejamento agora é para continuar solteiro", diz Tomás 
Salles, diretor de atendimento da Lopes. 
 
Além de optarem pela compra de uma casa antes de se casar, os paulistanos estão 
também adquirindo as residências cada vez mais cedo. A participação dos jovens com 
até 25 anos cresceu de 1% para 11% de 1997 até este ano. Todas as demais faixas 
etárias até os 55 anos observaram queda. 
 
"Hoje, os financiamentos são mais longos, chegando a até 132 meses. Anos atrás, não 
passavam de 60 meses. Isso permite que mesmo quem ainda esteja começando a 
acumular patrimônio possa comprar uma casa", diz Salles. 
 
Para os incorporadores, a entrada do público jovem e solteiro no mercado imobiliário 
também impõe novos desafios. "Os apartamentos não são mais construídos para 
abrigar famílias. As plantas ficaram bem mais flexíveis, permitindo transformar 
dormitórios em área de lazer, por exemplo", explica a diretora de pesquisa Carla 
Raquel Santos. 
 
Além disso, a executiva diz que as áreas térreas dos empreendimentos tiveram de se 
tornar mais interessantes para esse público. "Os jovens gostam mais do convívio social 
e buscam mais atividades", diz. Por isso se espalham os prédios com salas de 
ginástica, piscinas e salas de cinemas. 
 
Segundo Salles, os imóveis mais consumidos pelos solteiros são aqueles que custam 
até R$ 200 mil. "Mesmo entre aqueles imóveis chamados de populares, a participação 
do solteiro tem crescido bastante", afirma. Ele relata que em um lançamento deste ano 
cujo preço era de R$ 65 mil, 75% das vendas foram para os solteiros. 
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